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Model 32 Letní svetřík s kapucí 
 
Pro vel. 36 = údaje před závorkou, pro vel. 38/40 = údaje v závorce, pro vel. 42 = údaje za závorkou. 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál: Palma značky Schoeller+Stahl 
100 % bavlna, mercerizovaná, opalovaná, délka návinu = cca. 110 m / 50 g 
barva 25 türkis 600 (650/700) g 
 
Jehlice: jehlice a háček č. 4 značky Schoeller+Stahl 
 
Vzor lemu: 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4 
 
Základní vzor: (vzorek práce 22 ok a 26 řad = 10 x 10 cm) 
Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4 
Jsou zakresleny jen lícové řady a rubové řady 10 a 24. Ve všech ostatních rubových řadách pleteme 
oka tak, jak se jeví a nahození obrace. Prázdná políčka nemají žádný význam. 
1. – 28. řadu neustále opakujeme. 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 2 hladce splést, dále základní vzor, na levém okraji práce:  
1 hladce splést, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup: 
 
Zadní díl: 
Začneme na 101 (108) 115 ok a pleteme základním vzorem takto: začínáme s oky před opakováním 
vzoru = MS, 12 (13) 14 x MS, končíme s oky za opakováním vzoru. Do výšky pleteme 3 x 1. – 24. řadu 
rozkresu, pak neustále opakujeme 1. a 2. řadu rozkresu. 
Pro průramky si práci oboustranně označíme po 45 cm od začátku a přidáváme oboustranně v každé 
4. řadě 12 x 1 oko vedle krajového oka a 1 oka hladce. Přidaná oka zapracujeme do pružného vzoru  
= 125 (132) 139 ok. 
Pro náramenice uzavřeme oboustranně po 64 (65) 66 cm od začátku v každé 2. řadě 7 x 6 (4 x 7 a 3 x 6) 
7 x 7 ok. 
Současně pro výstřih uzavřeme po 68 (69) 70 cm prostředních 21 (20) 21 ok a obě strany dopleteme 
odděleně. Pro zakulacení uzavřeme v každé 2. řadě na vnitřním okraji ještě 2 x 5 ok. Celková délka dílu 
je 70 (71) 72 cm. 
 
Přední díl: 
Začneme na 101 (108) 115 ok a pleteme základním vzorem. Do výšky opakujeme 3 x 1. – 24. řadu 
rozkresu. Pak pro vel. 36 a 42 opakujeme stale 1. a 2. řadu rozkresu. Pro vel. 38/40 rozdělíme žebrový vzor 
také, jen přes prostředních 10 ok pleteme lícový žerzej. 
Pro přední rozparek práci po 30 (31) 32 cm od začátku (= 3 x 1. – 24. řada rozkresu a 1 x 1. a 2. řada 
rozkresu) v prostředku rozdělíme a nejdřív dopleteme přes prvních 51 (54) 58 ok (= levá polovina 
předního dílu). Ostatní oka odložíme. Pleteme dál rovně. Průramek pracujeme na pravém okraji práce 
stejně jako u zadního dílu. Pro výstřih uzavřeme po 61 (62) 63 cm od začátku na levém okraji práce 6 ok 
a dále pak ještě v každé 2. řadě 1 x 4, 1 x 3, 3 x 2 a 2 x 1 oko. Současně po 64 (65) 66 cm od začátku 
pracujeme náramenice na pravém okraji práce stejně jako u zadního dílu. Celková délka dílu je 70 (71) 
72 cm. 
Pak pokračujeme přes odložených 50 (54) 57 ok (= pravá polovina předního dílu), přičemž v 1. řadě  
na pravém okraji práce přidáme 1 (0) 1 oko jako krajové = 51 (54) 58 ok. Práci dopleteme zrcadlově  
k levé polovině předního dílu. 
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Dohotovení: 
Díly vypneme podle střihu, navlhčíme a necháme uschnout. 
Sešijeme postranní a ramenní švy matracovým stehem, přičemž 
postranní švy uzavřeme až k označení a zbytek necháme nesešitý  
pro průramky. Výstřih a okraje rozparků obháčkujeme 1 řadou 
krátkých sloupků. 
Z průramků nabereme rovnoměrně po 86 (90) 94 okách a pleteme 
2 cm vzorem lemu, pak oka volně  
v rytmu vzoru uzavřeme. 
Pro kapuci nabereme z háčkovaného okraje výstřihu zvenku 
rovnoměrně 115 ok a pleteme základním vzorem takto: začínáme 
oky před opakováním vzoru = MS, 14 x MS, končíme oky za 
opakováním vzoru. Do výšky pleteme 3 x 1. – 24. řadu rozkresu,  
pak neustále opakujeme 1. a 2. řadu rozkresu. Po 30 cm  
od začátku kapuce si označíme prostřední 3 oka. V každé 2. řadě 
splétáme vždy 1. označené oko s okem ležícím před ním hladce  
a 3. oko splétáme přehozeně s okem ležícím za ním. Po 35 cm  
od začátku kapuce práci ukončíme. Otevřená oka přehneme  
na polovinu a sešijeme je k sobě pletacím stehem. 
Z předních okrajů kapuce nabereme 140 ok a pleteme 3 cm 
vzorem lemu, oka přeložíme dovnitř a našijeme do tunýlku. 
Ustřihneme 4 vlákna a přeložíme je na polovinu a uděláme z nich 
cca 150 cm dlouhou kroucenou šňůrku a protáhneme ji tunýlkem. 
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